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Årsberetning for Tasta & Omegn Sykkel Klubb, 2021

Årsberetningens formål
Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i klubben.
Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi et godt
inntrykk av status og tilstand ved utgangen av året 2021.

Takk til støttespillere
Klubbens aktivitetsnivå hadde ikke vært mulig uten sjenerøs
bistand fra samarbeidspartnere og støttespillere. Takk til vår
hovedsponsor; Baker Hughes. Takk også til draktsponsorene
(i alfabetisk rekkefølge) Boreal, Garmin, LogiTrans, NorSea,
Score, og Spinn. For perioden 2019-2021 er det inngått avtale
med følgende draktsponsorer; Baker Hughes, Score,
LogiTrans, NorSea, Boreal, Garmin/Spinn.

Styrets sammensetning
Etter årsmøtet 24. februar 2021 har styret hatt følgende
sammensetning: Bjørn Bergaas Utne (leder), Robert Sæbø
(nestleder), styremedlem/kasserer Elisabeth Stray Gausel,
styremedlem Ivan Fossan, Jan Olav Sørensen og Lene
Skotnes. Henriette Raddum og Geir Nilsen har vært
varamedlemmer.

Som valgkomité til årsmøtet i 2022, har Jan Morten Auseth,
Steinar Strøm og Hilde Hansen fungert. Revisorer for
2021-regnskapet har vært Anders Utbø Sakseid og Sturla
Malde.

Styrets arbeid
I løpet av 2021 er det avholdt 14  ordinære styremøter og 132
saker er behandlet.

Styrets arbeid har primært tatt sikte på å sikre drift av
klubben i tråd med visjon og verdier. Skalering av aktivitet i
henhold til Covid-19 retningslinjer har også preget 2021.
Årshjul og ansvarsmatrise er fulgt opp. Evaluering av
sponsoravtaler for perioden 2019-2021, samt tegning av nye
sponsoravtaler for 2022-2024 har tatt betydelig med tid for
styret.

I forbindelse med valg av leverandør for klubbtøy ble det satt
ned en egen komitè. Mandatet var å innstille valg av
leverandør og samtidig lage forslag til design. Et meget
tidkrevende arbeid, men som ble løst på en utmerket måte.
Styret vedtok ny leverandør for 2022-2024, ny frisk design, og
ny logo.
Bioracer kommer inn fra Januar 2022.
Det er tegnet nye avtaler med Baker Hughes, LogiTrans,
NorSea og Score i tillegg til Bioracer.

Klubben har stått som arrangør av 3 ritt i løpet av 2021
sesongen. 2 av rittene hvor klubben har vært teknisk arrangør
har blitt gjennomført i tillegg til TOSKaskabet. Steinsviksrittet
& Omegnkross er solid gjennomført. Styret takker arrangører,
rittkomitè, og medlemmer for den innsatsen de har lagt ned
for å sikre god  gjennomføring og profilering av klubben.

Aktivitet i klubben
Trening og ritt
20.05.21 gikk ett av våre klubbmedlemmer bort under trening
på Bø. Tross iherdig innsats av deltakerne på trening og
helsepersonell stod ikke livet til å redde.
Styret vil takke for den omtanke og innsats av klubbens
medlemmer som ble vist i forbindelse med denne hendelsen.
I etterkant av medlemmets bortgang ble en av medlemmets
sykler donert til klubben av familien.

2021 ble nok et år med Covid-19. Det har vært varierende
restriksjoner i løpet av året.
Klubben er veldig godt fornøyd med oppfølgingen av de
retningslinjer som denne situasjonen har gitt oss fra våre
medlemmer.

Vi håper at vi så snart som mulig kan komme tilbake til vårt
utgangspunkt:
Klubbens hovedprioritet er å tilrettelegge godt treningstilbud
med en sosial profil til medlemmene. TOSK har som mål å
tilby et treningsopplegg med en tydelig sosial profil for
syklister på alle nivå, fra de som nettopp har kjøpt seg en
sykkel til de som deltar i sykkelritt

Mandager hele året gjennom kjører vi bakkeintervaller, og så
er det flate drag på torsdager. I helgene har det vært
arrangert to til fire langturer. Ambisjonen, som vi stort sett
har lyktes med, er å ha særskilte langturer for det som i intern
klubb terminologi kalles sort, rødt og gull for damer og herrer.

Alle treninger, inne og ute, og alle langturer blir ledet av en
motivator fra klubbens motivator team. Det nedlegges et
stort arbeid fra medlemmer i klubben med å tilrettelegge
treningsopplegget vi følger, organisere motivatorene og lede
øktene. Dette er grunnmuren i treningsopplegget til TOSK.

Treningsoppmøtet varierer naturlig nok i takt med været og
årstidene, men har vært fallende tendens i 2021. Styret har
som mål å få økt oppmøtet i løpet av 2022.  TOSK ønsker å ha
en sosial profil på treninger og turer samtidig som vi setter
sikkerhet høyt og tar hensyn til våre medtrafikanter. Strava
brukes til å registrere treningsaktiviteter. På samme måte

Stavanger, 15. februar 2022



som facebook-drøset er Strava-fellesskapet med på å bygge
klubbtilhørighet.

I løpet av høsten 2021 ble en ny velodrom åpnet på Sola og
nok et nytt treningssted er tilgjengelig for sykkelsporten.

I november 2021 ble det skrevet klubbhistorie! I løpet av 8
dager fikk vi 3 NM Master titler. Først i Sykkelkross NM
arrangert i Sandnes i klassen M30 ved Atle Strandmyr. Så 2
titler i NM Bane arrangert i den nye velodromen i klassen M30
på Sola ved Anders Farestveit. Gratulerer så mye!

Ritt ble det syklet i 2021 og TOSK leverte veldig gode
resultater, og viste godt igjen på rittene.

Klubben fikk også svært gode resultater i dameklassen med 2.
plass på Norgescup tempo og sterke plasseringer i NM ved
Sonja Moi.Vi håper å vise godt igjen i både bredde og spiss
også  i neste sesong.

De senere årene har også Kristiansand - Hovden vært et
prioritert ritt i TOSK, med fokus på å sykle sammen som lag. I
tillegg til 3 eminente TOSK lag var klubben representert med
deltakere  i minst 2 andre puljer.

Klubben hadde  også adoptert "TEAM Ursula Schwaller" inn i
TOSK familien denne helgen. Hun og hennes team syklet med
TOSK trøyer og hadde TOSK backup opp Setesdalen. Takk til
alle kapteiner,kapteinsteam, frivillige i organisering/ledebiler
som bidrar til at vi kan ha så mange medlemmer til start.

Grand Tour Tasta & omegn ble arrangert i 2021. Konkurranse
via utvalgte segmenter på Strava som skulle kjøres i løpet av
en tours varighet (ca 3 uker). Konkurransen engasjerte våre
medlemmer, og klubben stilte opp med motivasjon premier
både når det gjaldt kvantitet og kvalitet. Takk til Anders Utbø
Sakseid som holdt styr på alle resultatene.

Antallet TOSKer som løste lisens i 2021 gikk ned fra 126 i
2020 til 122 i 2021

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

149 179 192 194 171 149 126 122

For de mest aktive fortsatte vi med ordningen som ble innført
i 2016, nemlig at klubben yter en viss ritt støtte for å dekke
deltakeravgift i aktivritt.

Klubben gir også en viss reisestøtte til ritt hvor det søkes om
dette og hvor reisen har et sosialt formål og/eller hvor
medlemmene får anledning til å sykle på lag med andre
Tosker. Således ble det i 2021 gitt støtte til deltakelse på CLT
Kristiansand - Hovden & Regionscup CX Mandal.

Annen aktivitet
Klubben mønstret 2  poster med langing under Lysebotn -
Bryne. I Gloppedalsura og Gravassbakken. Langegjengen er
blitt et kjennetegn på TOSK og en viktig del av vår profilering
utad.

Kommunikasjonen med medlemmer, enten det gjelder
trening, dugnad, turer eller klubbtøy, går dels på e-post og
dels i lukket gruppe på Facebook. Generell og o�siell
informasjon legges på nettsiden.

Det ble avholdt Hjulebord i 2021 .ÅRets TOSK fikk vi også
utnevnt og Årets TOSK i 2021 ble Anders Utbø Sakseid.
Gratulerer!

Vurdering av aktivitet i forhold til mål
Klubbens visjon, og egentlige eksistensberettigelse, om å
tilby et trenings- og aktivitetstilbud som favner bredt,
vurderes som oppnådd i forhold til de omstendigheter som
2021 året viste å ha med seg..

Med bakgrunn i årsmøtet 2021 har styret fulgt opp den
vedtatte visjon, verdier og strategi. Hovedfokus har vært å
sikre og videreutvikle treningsfelleskapet, og legge til rette
for gode og trygge sykkelopplevelser i TOSK fellesskapet.

TOSK har ennå ikke hatt noe eget tilbud til barn og unge, og
har heller ikke hatt det som målsetting. Temaet har ikke vært
drøftet i styret i 2021, da dette ikke er en del av den reviderte
strategien for klubben.

Økonomi
Regnskapet for 2021 viser at den økonomiske situasjon for
Tasta & omegn sykkelklubb er god.  Likviditeten er god blant
annet på grunn av jevnt medlemstall og godt
sponsorsamarbeid. Regnskapet viser et driftsresultat godt
over budsjettert justert for e�ektene av kontantprinsippet.

Vi er i en solid posisjon til å benytte midlene når det nå
etterhvert åpnes for flere muligheter. For 2022 er det forslag
om å benytte den oppsparte egenkapitalen for  støtte til
Jubileumstur og draktpant.

Stavanger, 15. februar 2022



Medlemstall
I 2021 var det 432 TOSKer som betalte
medlemskontingent.

Kjønn 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Kvinner 33 44 41 52 52 52 46 47

Menn 276 346 358 386 408 385 386 385

Sum 309 390 399 438 460 437 432 432

Kjønn 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Kvinner
10,7

% 11,3 %
10,3

%
11,9

%
11,3

%
11,9

% 10,6%
10,9

%

Menn
89,3

% 88,7 %
89,7

%
88,1

%
88,7

%
88,1

% 89,4%
89,1

%

Sum 100 100 100 100 100 100 100 100
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Tasta & omegn sykkelklubb – styrets forslag til medlemskontingent 2022 for årsmøtet 23
februar 2022

Saken ble behandlet den 21.12.21 i sak 21/126

Forslag til årsmøtet 2022: Medlemskontingent for 2022 er kr. 425,-

Stavanger 12. februar 2022
Bjørn Bergaas Utne
Styreleder



Tasta & omegn sykkelklubb – styrets forslag til valgkomité årsmøtet 2023 for vedtak på
årsmøtet 23. februar 2022

Styret foreslår følgende til valgkomiteen for årsmøtet 2023:
● Bjørn Bergaas Utne
● Siv Hauge
● Jan Morten Auseth

Stavanger 15. februar 2022
Bjørn Bergaas Utne



TASTA OG OMEGN SYKKELKLUBB

Budsjett 2022

Driftsinntekter Kommentarer

Kontingenter 182 750 430 Betalende medlemmer á 425 kr
Dugnadsarbeid 0
Sponsorinntekter 130 000 Baker Hughes, Score, Logitrans, NorSea
Materialsalg 5 000 Salg av caps, flasker og diverse
TOSKaskabet - inntekt 15 000 Krever ca 100 deltakere. Klarte 87 i 2020.
CLT - egenandel 175 000 80 deltakere a 2187,50 i snitt. En god del har 2 hotellovernattinger som må innbetales til klubben
Spinninginntekt 12 000 Utleie av spinningplasser - Gjeninnføre avtale med STRIK hvis sitasjonen tillater det.
Grasrotandel 15 000 Utbetalt i januar, ca. beløp.
Hjulebord - egenandel 40 000 100 deltakere á 400 kr
MVA-refusjon 2021 30 000 Overslag - max. 7% av søknadsgrunnlag (driftskostnader 2020)
Sum driftsinntekter 604 750

Driftsutgifter Kommentarer

Drakt pant 2022 215 000 Sikre utskiftning av klubbtøy. 430 medlemmer x 750,- Regning direkte til klubben via webshop.
Sponsing- Samfunnsansvar 30 000 Budsjetteres til Team Rynkeby Rogaland for 2022. 25 000,- i hjertestarter.
Jubileumstur 2022 130 000 Netto kostnad planlagt.
TOSKaskabet 2022 25 000 Budsjetteres med -10 000 på TOSKaskabet
CLT 235 000 Netto 60 000 som består av reisestøtte og TOSK sin dekning av følgebiler
Omegnkross 2022 10 000 Kostnadsramme for CX ritt som arrangeres av TOSK
Hjulebord 80 000 100 deltakere a kr 800, dvs. TOSK sponser med 400,- per medlem
Spinning 63 000 Spinning. 1. halvår Sats. 18 000,-  2. halvår legger inn 45 000 for mulighet til å benytte SATS. 
Baneleie/sykkelleie Velodrom Sola 32 000 Alternativ treningsform som kan testes i 2021? Støtte til intro kurs/nivå 2? Eget kurs for TOSK medlemmer til rabattert pris?
Påskjønnelser klubbdrift 68 000 Motivatorer og instruktører (2 000), styret (2 000) i form av refusjon klubbtøy. 34 stk på liste pr des 20.
Regionskontingent 2 000
NCF-lisens 5 000
Klubbarrangement 15 000 Disponible midler for gjennomføring av sosiale arrangementer i klubben - Motivatorsamlinger, Lag samlinger?
Damestøtte 15 000 Støtte for dameaktiviteter som ikke kvalifiserer for reisebudsjettet
Rittstøtte 15 000 Støtte til aktive ritt
Reise- og turstøtte 15 000 Reisepott som det kan søkes midler av
Medlemsoppfølgning 5 000 Til oppfølgning av medlemmer, eks. blomster ved ulykke
Kontohold 20 000 Medlemsnett og banktjenester
Leie møterom 2 500
Leie lagerrom 15 000 OK Minilager for TOSK Matriell
Diverse uforutsett 10 000

Sum driftskostnader 1 007 500

Driftsresultat 2021 −402 750 Tas av klubbens egenkapital



TASTA OG OMEGN SYKKELKLUBB

Resultatregnskap 1.1.2021 - 31.12.2021

Driftsinntekter Budsjett 2021 2021 Analyse

Kontingenter 182 750 183 175 425 430 Betalende medlemmer á 425 kr
Dugnadsarbeid 0 25 000 25 000 Utbytte Mai ritt alliansen 2021 + Dugnad Tour of Norway
Sponsorinntekter 110 000 200 000 90 000 Spinn sponser 30 000 i vareuttak. 1 sponsor betalte for 3 år i 2019 . 90 000 fra Vecto Grey/Baker (sponsing og draktendring) 2020 + 40 000 2021
Materialsalg 5 000 147 −4 853 Salg av caps, flasker og diverse
TOSKaskabet - inntekt 15 000 12 581 −2 419 Krever ca 100 deltakere. Klarte 87 i 2020.
CLT  - egenandel 135 000 177 560 42 560 110 deltakere a 1 350 per pers. 80 deltakere hvor flere hadde 2 overnattinger. 
Spinninginntekt 12 000 0 −12 000 Utleie av spinningplasser - Gjeninnføre avtale med STRIK  - STRIK benyttet ikke opsjon på dette
Grasrotandel 10 000 15 968 5 968 Utbetalt i januar, ca. beløp.
Hjulebord - egenandel 40 000 27 110 −12 890 56 deltakere á 393 kr (400 - 7 kr i gebyr til Vipps)
Premiepenger Ritt 2021 0 2 000 Premiepenger Plassering Norgescup arrangert av Tour des Fjordes
MVA-refusjon 2020 20 000 29 302 9 302 Overslag - max. 7% av søknadsgrunnlag (driftskostnader 2020)
Sum driftsinntekter 529 750 672 843 143 093

Driftsutgifter Budsjett 2021 2021 Analyse
Premiepenger Ritt 2021 0 2 000 Premiepenger Plassering Norgescup arrangert av Tour des Fjordes
Sponsing - samfunnsansvar 5 000 5 000 0 Gått til Team Rynkeby som vedtatt på årsmøtet 24.02.21
TOSKaskabet 25 000 21 125 −3 875
CLT 140 000 239 428 99 428 Boreal buss, Hotel, bespisning. refusjon på 3000 kommer inn i 2022
Omegnkross 2021 10 000 9 037 −963
Hjulebord 80 000 66 520 −13 480
Spinning 63 000 49 250 −13 750 Betalt spinning for 01.11.2021 - 31.03.2022
Baneleie /sykkelleie velodrom Sola 32 000 1 485 −30 515 Refundert 50% på kurs. Var planlagt 2 kurskvelder for TOSK fikk ikke oppsatt tid hos Sola Arena
Påskjønnelser klubbdrift 68 000 40 797 −27 203 Var basert på at styret fikk 1500, men nå får styret 2000
Regionskontingent 2 000 2 000 0
NCF-lisens 5 000 5 000 0
Klubbarrangement 15 000 5 000 −10 000
Damestøtte 15 000 0 −15 000
Rittstøtte 15 000 12 250 −2 750
Reise- og turstøtte 15 000 1 000 −14 000
Medlemsoppfølgning 5 000 0 −5 000
Kontohold 10 000 22 106 12 106 Sjekke opp for 2022 om bytte av leverandør.
Leie møterom 2 500 0 −2 500
Leie lagerrom 15 000 15 012 12
Diverse uforutsett 10 000 4 204 −5 796
Sum driftskostnader 532 500 501 214 −31 286

Driftsresultat 2021 −2 750 171 629 174 379

Finansposter 0 0 0

Årsresultat 2021 −2 750 171 629

Balanse 31.12.2021

Eiendeler 2020 2021

Bankinnskudd 518 758 690 387 
Sum eiendeler 690 387

Egenkapital og gjeld 2020 2021

Egenkapital 518 758 518 758 
Årets resultat 171 629
Sum egenkapital og gjeld 690 387

Noter til resultatregnskapet 2021

Note 1: Regnskapsprinsipper

Note 2: Revisjon



TOSK Årsmøte 2022: Organisasjonskart





Tasta & omegn sykkelklubb - valgkomiteens innstilling til valg av styre på
årsmøtet 23. februar 2022

For valgkomiteens arbeid gjelder følgende lover og retningslinjer:
● Klubbens lov
● NIFs lov § 2-4 og § 2-5
● Retningslinjer til NIFs lov § 2-4, kjønnsfordeling

Valgkomiteens formål:
● Valgkomiteen har gjort en jobb på forhånd på vegne av årsmøtet for å plukke ut og

sette sammen det beste mannskapet for TOSK det neste året.
● Norsk idrett er basert på frivillighet

Valgkomiteen har bestått av:
● Jan Morten Auseth
● Steinar Strøm
● Hilde Hansen

Valgkomiteens innstilling er enstemmig.

Valgkomiteens arbeid er viktig fordi man skal finne personer som skal sikre at TOSK ivaretas
og utvikles i takt med klubbens intensjoner, retningslinjer og planer. I styret har man
påvirkningskraft og det skal være attraktive posisjoner. Prosessen har vært lang og grundig.
Begrunnelse for valgkomiteens innstilling til nytt styre er at komiteen ser viktigheten med
kontinuitet i styret, samtidig at en får inn nye medlemmer i styret som kan være med å sikre
den videre utviklingen av TOSK.

Fremgangsmåte:
● Valgkomiteen har lett etter kandidater som har evne og vilje til å bidra – ikke minst

engasjement
● Helheten er viktig, og vi har vært opptatt av å gi styret en bredde i kompetanse og

erfaring.
● Det er et ønske fra valgkomiteen om at alle sykkelnivåer er representert
● Kjønnsfordeling er ivaretatt

Valgkomiteen er stolt av å presentere innstillingen for årsmøtet, og vet at motivasjonen og
målet for videre arbeid i TOSK er på plass!

Valgkomiteens innstilling til valg av leder:
Thor Erik Nilsen (Ny, 2 år)

Valgkomiteens innstilling til valg av nestleder:
Robert Sæbø (gjenvalg, 1 år)



Valgkomiteens innstilling til valg av styremedlemmer til styret:
Jon Øivind Olsen (kasserer, ny, 2 år)
Elisabeth Stray Gausel (gjenvalg, 1 år)
Kristin Sembsmoen (ny, 2 år)
Jan Olav Sørensen (gjenvalg, 1 år)

Valgkomiteens innstilling til valg av varamedlemmer til styret:
Mari Landsnes (ny, 2 år)
Lasse Eide (ny, 2 år)

Valgkomiteens innstilling til valg av revisor
Sturla Malde (revisor 1, gjenvalg 1 år)
Anders Utbø Sakseid (revisor 2, gjenvalg 1 år)

Stavanger 09.02.2022
Hilde Hansen, Jan Morten Auseth, Steinar Strøm
(sign.)



1: Sak ifbm Årsmøte 23.02.22 - Aktive ritt

Jeg vil gjerne komme med et forslag om full støtte til alle aktive ritt (Regi av NCF). Mener at

ritt i regi av NCF har en ganske lav øvre prisgrense (450 kr).

Er relativt få fra TOSK som deltar på aktive ritt, så denne kostnaden vil være en minimal

økning for klubben.

Om dette skulle føre til at flere fra TOSK deltok så aktive ritt, er jo dette en super

konsekvens. Da får vi vist enda mer av klubben vår, samtidig som det kan fungere som en

motiverende faktor for aldersbestemte mesterskap.

Blir det så mange at TOSK ser på det som en for stor kostnad å tilby, kan styre evaluere om

man bør gå tilbake til å bare sponse et satt antall aktive ritt igjen.

Mvh Thea Masdal

2: Sak til Årsmøtet 23.02.22 - Ny motivator ansvarlig

Til årsmøtet: Jeg tenker at det er på tide å sende motivator ansvarlig-rollen videre til noen

andre kløktige hoder.

Mvh Roy Øiamo

3: Sak til Årsmøtet 23.02.22 - Sykkel donert TOSK

Familien Olsen donerte en av Geir Olsen sine sykler til Tasta & omegn sykkelklubb etter hans

bortgang i fjor. Se bilde nedenfor. Hvordan skal vi benytte denne ressursen videre?

Mvh Styret
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